
ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ СПРАВАМИ 

ПРОТОКОЛ 
першого засідання конкурсної комісії для проведення повторного 

конкурсного добору на посаду генерального директора 
Державного підприємства «Національний культурно-мистецький 

та музейний комплекс «Мистецький арсенал» 
27 серпня 2021 року 

10 год 00 хв 

м. Київ 
вул. Банкова, 11 

каб. 439 

Присутні: 

БИСТРИЦЬКИИ 
Євген 
Костянтинович 

вчений-філософ, 
професор 

доктор філософських наук, 

ВЕКЛЕНКО 
Олег 
Анатолійович 

КОВАЛЬ 
Олександра 
Андріївна 

КРИВДА 
Наталя Юріївна 

ЛУБКІВСЬКА 
Мирослава 
Анатоліївна 

ПОДОЛЯК 
Ірина 
Ігорівна 

художник-дизайнер, професор кафедри графічного 
дизайну Харківської державної академії дизайну і 
мистецтв, дійсний член (академік) Національної 
академії мистецтв України, заслужений діяч 
мистецтв України, член Національної спілки 
художників України 

директор Українського інституту книги, громадська 
діячка 

доктор філософських наук, професор кафедри 
української філософії та культури Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка 

провідна ведуча програми творчого об'єднання 
суспільно-політичного мовлення творчо-
виробничого об'єднання «ІІА: Перший» дирекції 
телебачення Акціонерного товариства «Національна 
суспільна телерадіокомпанія України» 

народний депутат VIII скликання, перший заступник 
голови Комітету Верховної Ради України з питань 
духовності і культури (2014-2019), заступник 
Міністра культури, молоді та спорту України 
(2019-2020) 

СЕІТАБЛАЄВ 
Ахтем 
Шевкетович 

режисер, актор, телеведучии, викладач, громадський 
діяч 
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ФІЛЕВСЬКА - креативна директорка Державної установи 
Тетяна . «Український інститут» 
В'ячеславівна 

Секретар конкурсної комісії - Мельник Людмила Анатоліївна. 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 
1. Обрання голови конкурсної комісії для проведення повторного 

конкурсного добору на посаду генерального директора Державного 
підприємства «Національний культурно-мистецький та музейний комплекс 
«Мистецький арсенал». 

2. Затвердження порядку денного засідання конкурсної комісії для 
проведення повторного конкурсного добору на посаду генерального 
директора Державного підприємства «Національний культурно-мистецький 
та музейний комплекс «Мистецький арсенал». 

3. Заслуховування інформації стосовно документів кандидатів на 
посаду генерального директора Державного підприємства «Національний 
культурно-мистецький та музейний комплекс «Мистецький арсенал» щодо їх 
відповідності вимогам, передбаченим статтею 21і Закону України «Про 
культуру» і зазначеним в оголошенні про проведення повторного 
конкурсного добору. 

4. Прийняття рішення про допуск кандидатів на посаду генерального 
директора Державного підприємства «Національний культурно-мистецький 
та музейний комплекс «Мистецький арсенал» до участі в повторному 
конкурсному доборі. 

5. Визначення способу голосування в прийнятті рішення про 
визначення переможця повторного конкурсного добору на посаду 
генерального директора Державного підприємства «Національний 
культурно-мистецький та музейний комплекс «Мистецький арсенал». 

6. Різне. 

З ПЕРШОГО ПИТАННЯ: 
СЛУХАЛИ: секретаря конкурсної комісії Мельник Людмилу 

Анатоліївну, яка повідомила про зміни в складі конкурсної комісії, її 
кількісний склад, кількість присутніх і відсутніх членів комісії, наявність 
кворуму. 

Зазначила, що відповідно до статті 215 Закону України «Про культуру» 
за клопотанням члена конкурсної комісії орган управління забезпечує його 
участь у засіданнях конкурсної комісії в режимі відеоконференції. Відповідні 
клопотання надійшли до конкурсної комісії від Бистрицького Євгена 
Костянтиновича, Векленка Олега Анатолійовича та Лубківської Мирослави 
Анатоліївни. Вони братимуть участь в обговоренні та голосуванні в режимі 
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відеоконференції. Протокол засідання ці члени конкурсної комісії зобов'язані 
підписати не пізніше дня проведення другого засідання конкурсної комісії. 

Запропонувала обрати голову конкурсної комісії для проведення 
повторного конкурсного добору на посаду генерального директора 
Державного підприємства «Національний культурно-мистецький та 
музейний комплекс «Мистецький арсенал». 

СЛУХАЛИ: членів конкурсної комісії Кривду Наталю Юріївну та 
Філевську Тетяну В'ячеславівну, які запропонували кандидатуру Подоляк 
Ірини Ігорівни на посаду голови конкурсної комісії. 

Результат голосування: 

За_7 Проти 0 Утрималися __1 

УХВАЛИЛИ: обрати головою конкурсної комісії для проведення 
повторного конкурсного добору на посаду генерального директора 
Державного підприємства «Національний культурно-мистецький та 
музейний комплекс «Мистецький арсенал» Подоляк Ірину Ігорівну. 

З ДРУГОГО ПИТАННЯ: 
СЛУХАЛИ: голову конкурсної комісії Подоляк Ірину Ігорівну, яка 

запропонувала затвердити порядок денний засідання конкурсної комісії для 
проведення повторного конкурсного добору на посаду генерального 
директора Державного підприємства «Національний культурно-мистецький 
та музейний комплекс «Мистецький арсенал». 

Результат голосування: 

За 8 Проти 0 Утрималися 0 
УХВАЛИЛИ: затвердити порядок денний засідання конкурсної комісії 

для проведення повторного конкурсного добору на посаду генерального 
директора Державного підприємства «Національний культурно-мистецький 
та музейний комплекс «Мистецький арсенал». 

З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ: 
СЛУХАЛИ: голову конкурсної комісії Подоляк Ірину Ігорівну, яка: 
запропонувала членам конкурсної комісії ознайомитися з поданими 

документами кандидатів на участь у конкурсному доборі на посаду 
генерального директора Державного підприємства «Національний 
культурно-мистецький та музейний комплекс «Мистецький арсенал», а 
також оцінити їх щодо відповідності вимогам, зазначеним у статті 211 Закону 
України «Про культуру»; 

зазначила, що Биструшкін Ярослав Олександрович, Босак Ольга 
Зіновіївна, Демура Алла Анатоліївна, Кулиняк Михайло Андрійович, 
Мельничук Оксана Вікторівна, Островська-Люта Олеся Богданівна подали 
документи відповідно до переліку, визначеного Законом України «Про 
культуру» та оприлюдненого на сайті Державного управління справами; 
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зосередила увагу членів конкурсної комісії стосовно досвіду роботи у 
сфері культури Босак Ольги Зіновіївни. 

СЛУХАЛИ: членів конкурсної комісії Бистрицького Євгена 
Костянтиновича, Кривду Наталю Юріївну, Лубківську Мирославу 
Анатоліївну, Філевську Тетяну В'ячеславівну, які виступили щодо 
відповідності кандидатів вимогам Закону України «Про культуру». Також 
обговорили можливість участі в подальшому конкурсному доборі Босак 
Ольги Зіновіївни. 

З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ: 
СЛУХАЛИ: голову конкурсної комісії Подоляк Ірину Ігорівну, яка 

запропонувала членам конкурсної комісії на основі аналізу поданих 
документів кандидатів на участь у конкурсному доборі на посаду 
генерального директора Державного підприємства «Національний 
культурно-мистецький та музейний комплекс «Мистецький арсенал» 
здійснити голосування стосовно допуску до подальшої участі в конкурсному 
доборі конкурсантів. 

На підставі обговорення документів, поданих Биструшкіним 
Ярославом Олександровичем, Босак Ольгою Зіновіївною, Демурою Аллою 
Анатоліївною, Кулиняком Михайлом Андрійовичем, Мельничук Оксаною 
Вікторівною, Островською-Лютою Олесею Богданівною, голова конкурсної 
комісії Подоляк Ірина Ігорівна запропонувала членам конкурсної комісії 
проголосувати за допуск до їх участі в конкурсному доборі. 

Результат голосування: 

За_8 Проти 0 Утрималися 0 

УХВАЛИЛИ: допустити до участі в конкурсному доборі на посаду 
генерального директора Державного підприємства «Національний 
культурно-мистецький та музейний комплекс «Мистецький арсенал» 
Биструшкіна Ярослава Олександровича, Босак Ольгу Зіновіївну, Демуру 
Аллу Анатоліївну, Кулиняка Михайла Андрійовича, Мельничук Оксану 
Вікторівну, Островську-Люту Олесю Богданівну. 

З П'ЯТОГО ПИТАННЯ: 
СЛУХАЛИ: голову конкурсної комісії Подоляк Ірину Ігорівну, яка 

запропонувала членам конкурсної комісії визначитися зі способом 
голосування в прийнятті рішення про визначення переможця конкурсного 
добору на посаду генерального директора Державного підприємства 
«Національний культурно-мистецький та музейний комплекс «Мистецький 
арсенал». Члени конкурсної комісії Бистрицький Євген Костянтинович, 
Векленко Олег Аатолійович, Коваль Олександра Андріївна, Кривда Наталя 
Юріївна, Лубківська Мирослава Анатоліївна, Філевська Тетяна В'ячеславівна 
запропонували різні способи голосування: відкрите рейтингове голосування, 



таємне реитингове голосування, відкрите нерейтинкове голосування. 

Результати голосування: 
щодо відкритого рейтингового голосування 

За 0 Проти 0 Утрималися 8 

щодо таємного рейтингового голосування 

За 3 Проти 0 Утрималися 5 

щодо відкритого нерейтингового голосування 

За 5 Проти 0 Утрималися 3 

УХВАЛИЛИ: провести відкрите нерейтингове голосування конкурсної 
комісії для визначення переможця конкурсу. 

З ШОСТОГО ПИТАННЯ: 
СЛУХАЛИ: голову конкурсної комісії Подоляк Ірину Ігорівну, яка 

запропонувала провести друге засідання конкурсної комісії 08 вересня 
2021 року о 13 годині. 

Результат голосування: 

За_8 Проти 0 Утрималися 0 
УХВАЛИЛИ: провести друге засідання конкурсної комісії 08 вересня 

2021 року о 13 годині. 
СЛУХАЛИ: голову конкурсної комісії Подоляк Ірину Ігорівну, яка 

висловилися з приводу подання кандидатами, допущеними до участі в 
повторному конкурсному доборі на посаду генерального директора, програм 
розвитку Державного підприємства «Національний культурно-мистецький та 
музейний комплекс «Мистецький арсенал» на один і п'ять років у письмовій 
формі. 

За результатами засідання ВИРІШИЛИ: 

1. Допустити до участі в конкурсному доборі на посаду генерального 
директора Державного підприємства «Національний культурно-мистецький 
та музейний комплекс «Мистецький арсенал» БИСТРУШКІНА Ярослава 
Олександровича, БОСАК Ольгу Зіновіївну, ДЕМУРУ Аллу Анатоліївну, 
КУЛИНЯКА Михайла Андрійовича, МЕЛЬНИЧУК Оксану Вікторівну, 
ОСТРОВСБКУ-ЛЮТУ Олесю Богданівну. 

2. Застосовувати спосіб відкритого нерейтингового голосування в 
прийнятті рішення про визначення переможця повторного конкурсного 
добору на посаду генерального директора Державного підприємства 
«Національний культурно-мистецький та музейний комплекс «Мистецький 
арсенал». 
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3. Рекомендувати кандидатам, допущеним до участі в конкурсному 

доборі на посаду генерального директора, до другого засідання конкурсної 
комісії подати до Державного управління справами у письмовій формі 
програми розвитку Державного підприємства «Національний культурно-
мистецький та музейний комплекс «Мистецький арсенал» на один і п'ять 
років для їх розгляду на засіданні комісії. 

Засідання завершено. 

Додаток: відеофайл запису засідання конкурсної комісії. 

Члени конкурсної комісії: 

БИСТРИЦЬКИЙ 
Євген Костянтинович 

ВЕКЛЕНКО 
Олег Анатолійович 

КОВАЛЬ 
Олександра Андріївна 

КРИВДА 
Наталя Юріївна 

ЛУБКІВСЬКА 
Мирослава Анатоліївна 

ПОДОЛЯК 
Ірина Ігорівна 

СЕІТАБЛАЄВ 
Ахтем Шевкетович 

ФІЛЕВСЬКА 
Тетяна В'ячеславівна 

Секретар конкурсної комісії Л.А.Мельник 


